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DECRETOS

Nº 7.227 - ALTERA 
A REDAÇÃO DO 

 DECRETO Nº 7.132, DE 
21 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 7.227, DE 26 DE 
AGOSTO DE 2020

Altera a redação do Decreto 
nº 7.132, de 21 de março de 
2020, que declara situação 
de emergência no Município 
de Jaboticabal e define outras 
medidas para o enfrentam-
ento da pandemia decorrente 
da COVID-19, e dá outras 
providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 
considerando a classificação 
da COVID-19 (Novo Coronavi-
rus), pela Organização Mundial 
de Saúde, como pandemia e a 
necessidade de adoção de me-
didas preventivas para controle 
e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim 
de evitar a disseminação da 
doença no município;

D E C R E T A :

Art. 1º Altera a redação do art. 
1º, do Decreto nº 7.178, de 29 
de maio de 2.020, que alter-
ou o Decreto nº 7.132, de 21 
de março de 2020, passando 
a vigorar com a seguinte re-

dação:

“Art. 10. Fica alterado o regime 
de funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais e 
de serviços, execução de mão-
de-obra, que tenham acesso 
direto ao público ou que posam 
gerar aglomeração de pes-
soas, com exceção de serviços 
essenciais.

§1º Fica autorizado o consumo 
interno e externo, de bares, lo-
jas de conveniências, restau-
rantes, padarias, lanchonetes, 
supermercados, mercados, 
minimercados, sem prejuízo 
dos serviços de “Delivery” (en-
trega) e “Drive Thru” (pagar e 
retirar produto dentro do au-
tomóvel).

§2º  O disposto no caput deste 
artigo não se aplica a estabe-
lecimentos que tenham por ob-
jeto atividades essenciais, na 
seguinte conformidade:

a) Saúde: hospitais, clínicas 
médicas, odontológicas, fi-
sioterápicas, laboratoriais, 
veterinárias, psicológicas e da 
área nutricional, óticas, farmá-
cias, lavanderias, serviços 
de limpeza, estabelecimen-
tos comerciais de produto or-
topédicos, odontológicos e 
hospitalares, ficando obrigada 
a utilização de máscaras por 
funcionários e clientes, bem 
como recomendando que 
evitem aglomerações no inte-
rior dos estabelecimentos com 
agendamento prévio;

b) Alimentação: supermerca-
dos, mercados, minimercados, 

varejões, açougues, padarias, 
peixarias, lojas de conveniên-
cias, comércio varejista de 
amimais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de esti-
mação, bem como os serviços 
de entrega na residência do 
munícipe, “Delivery” e “Drive 
Thru, para restaurantes, lan-
chonetes, pizzaria e similares 
e bares;

c) Abastecimento: transporta-
doras, postos de combustíveis 
(fornecimento de etanol, gaso-
lina, diesel e GNV) e derivados, 
armazém, oficinas de veículos 
automotores, borracharia e 
manutenção de bicicleta;

d) Segurança: serviços de se-
gurança privada;

e) Indústria em geral;

f)  Instituições bancárias e ca-
sas lotéricas;

g) Loja de materiais de con-
strução;

h) Construção Civil; 

i) Os estabelecimentos que 
comercializam exclusivamente 
flores – Floriculturas;

j) Estabelecimentos comerciais 
de assistência técnica de pro-
dutos eletroeletrônicos;

l)  Escritório de advocacia e 
contabilidade; 

m) concessionária e revenda 
de veículos;

n) Atividades Imobiliárias.

§3º O disposto no caput deste 
artigo não se aplica as ativi-
dades autônomas realizadas 
na residência do munícipe;

§4º Os supermercados, merca-
dos, minimercados e varejões 
funcionarão de segunda e ao 
sábado das 06:00 às 22:00 
horas, ficando proibido a aber-
tura aos domingos e feriados, 
devendo o estabelecimento 
obedecer ao limite máximo de 
50% da capacidade de público 
previsto no alvará.

a) Ficam obrigados os 
estabelecimentos comerci-
ais descritos no §4º, reservar 
o horário das 07:00 às 09:00 
horas para atendimento ex-
clusivo aos idosos com a uti-
lização de máscaras, ficando 
vedado o atendimento em out-
ros horários.

b) Fica obrigado a uti-
lização de máscara por fun-
cionários e clientes em todos 
os estabelecimentos comerci-
ais ficando obrigado ao estabe-
lecimento comercial a manter o 
controle de distanciamento en-
tre as pessoas na área interna 
e externa.

§5º As lojas de conveniên-
cia funcionarão das 07:00 às 
22:00 horas de segunda a 
sexta-feira, sábado das 06:00 
às 20:00 horas e domingo das 
06:00 às 13:00 horas.

§6º As lojas de materiais de 
construção funcionarão das 
07:00 às 18:00 horas de segun-

da a sexta-feira, e aos sábados 
das 07:00 às 12:00 horas, fi-
cando proibido a abertura aos 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento obedecer 
ao limite máximo de 50% da 
capacidade prevista no alvará 
para o atendimento ao público.

§7º Instituições bancárias e 
casas lotéricas funcionarão 
das 08:00 às 16:00 horas de 
segunda a sexta-feira, fican-
do proibido a abertura do es-
tabelecimento aos sábados, 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento realizar o 
atendimento interno de até 10 
(dez) pessoas.
 
a) Fica facultado o fun-
cionamento aos sábados das 
08:00 às 14:00 horas, das insti-
tuições bancárias que realiza-
rem o pagamento do auxílio 
emergencial e benefícios soci-
ais, ficando vedado o funciona-
mento das casas lotéricas.

b) Fica obrigado que as 
instituições bancárias e casas 
lotéricas observarem a per-
manência de no máximo de 10 
(dez) pessoas internamente, 
mantendo-se o distanciamento 
necessário entre as pessoas.

§8º Salões de Cabeleireiro 
e Barbearia funcionarão das 
07:00 às 20:00 horas de se-
gunda a sexta-feira, e sábado 
das 07:00 às 18:00 horas, fi-
cando proibido a abertura aos 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento comercial 
realizar o atendimento interno 
de apenas um cliente por vez.
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§9º Os estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços funcionarão das 09:00 
às 18:00 horas de segunda a 
sexta-feira, ficando proibido a 
abertura aos sábados, domin-
gos e feriados, devendo o esta-
belecimento comercial realizar 
o atendimento interno de 20% 
da capacidade prevista no al-
vará de funcionamento.

§10 Os Shoppings funciona-
rão das 10:00 às 22:00 horas 
de segunda a sexta-feira, fi-
cando proibida a abertura aos 
sábados, domingos e feriados, 
ficando vedado abertura de 
cinemas e estabelecimentos 
de playground, games e brin-
quedos.

a) As praças de alimentação 
localizadas dentro dos Shop-
pings deverão seguir as ex-
igências contidas no §14, inci-
so I deste decreto.

§11 As concessionárias e 
revenda de veículos funciona-
rão das 08:00 às 16:00 horas 
de segunda a sexta-feira, sába-
do das 08:00 às 12:00 horas, 
ficando proibida a abertura aos 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento comercial 
realizar o atendimento interno 
de no máximo duas pessoas 
por ocasião.

§12 Os escritórios de advoca-
cia e contabilidade funciona-
rão das 07:00 às 18:00 horas 
de segunda a sexta-feira e aos 
sábados das 08:00 às 12:00 
horas, ficando proibida a aber-
tura aos domingos e feriados, 
devendo o estabelecimento 
realizar o atendimento com 
horário agendado.

§13 As atividades Imobiliárias 
e similares funcionarão das 
08:00 às 16:00 horas de segun-
da a sexta-feira, ficando proi-
bida a abertura aos sábados, 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento realizar o 
atendimento com horário agen-
dado.

§14 Os bares, restaurantes, 
lanchonetes e congêneres 
funcionarão a partir do dia 27 
de agosto de 2020, das 06:00 

às 23:00 horas, de segunda a 
quinta-feira, e de sexta-feira a 
domingo das 06:00 às 24:00 
horas.

I- Os bares, restau-
rantes, lanchonetes e congê-
neres deverão cumprir as se-
guintes exigências:

a) Distância de 3 metros 
entre as mesas;

b) Os estabelecimentos 
do caput do §14 que fornecer-
em os serviços de self service 
deverão obrigatoriamente as-
segurar colaborador para ser-
vir os seus clientes;

c) Máximo de 8 pessoas 
por mesa, limitando-se ao ta-
manho padrão da mesa utiliza-
da no estabelecimento;

d) Atendimento deve ser 
realizado apenas para clientes 
sentados;

e) Uso obrigatório de 
máscaras por clientes e fun-
cionários no estabelecimento, 
com a exceção apenas quando 
sentado na mesa e consumin-
do os produtos;

f) Temperos e condimen-
tos deverão ser fornecidos em 
sachês;

g) Cardápios deverão ser 
disponibilizados digitalmente, 
plastificados ou fixados na 
parede do estabelecimento;

h) Os funcionários de-
verão utilizar máscaras, visei-
ras de acrílico e luvas;

i) Guardanapos de teci-
do estão proibidos.

§15 As padarias funcionarão 
de segunda a sábado das 
06:00 às 20:00 horas e domin-
gos das 06:00 às 13:00 horas.

I- As padarias deverão 
seguir as exigências contidas 
no §14, inciso I deste decreto 
quando se tratar de consumo 
interno e externo.

§16 Os açougues funciona-
rão das 06:00 às 19:00 horas, 

de segunda a sexta-feira, ao 
sábado das 06:00 às 20:00 
horas e domingos das 06:00 às 
13:00 horas, ficando vedado o 
consumo interno de qualquer 
produto.

§17 As academias funciona-
rão de segunda a sábado em 
horários determinados pelos 
seus proprietários, com aten-
dimento de 8 (oito) alunos por 
hora por meio de agendamento 
prévio.

I- Academias de artes 
marciais realizarão atendimen-
to de até 10 (dez)  pessoas por 
hora.

a) Fica obrigado a uti-
lização de máscara por fun-
cionários e clientes dentro 
do estabelecimento das aca-
demias.

b) As academias adot-
arão protocolos gerais, seto-
riais e específicos, ficando 
obrigados afixarem na entrada 
do estabelecimento placas de 
informações quanto ao horário 
de funcionamento.

§18 Os templos religiosos fun-
cionarão a partir de 1º de se-
tembro de 2020, com 30% da 
sua capacidade, obedecendo o 
distanciamento 1,5 metros en-
tre as pessoas com a obrigato-
riedade de uso de máscaras;

§19 Os clubes de recreação, 
campo e similares funcionarão 
a partir de 1º de setembro de 
2020, em horários e dias deter-
minados pelas próprias agre-
miações.

I – Os clubes deverão cumprir 
as seguintes exigências:

a) Os restaurantes e 
bares deverão cumprir as ex-
igências do §14, inciso I, deste 
decreto;

b) Fica liberado a prática 
de esportes coletivos, sem a 
presença de público;

c)  Fica liberado a prática 
de tênis;

d) Fica liberado a utilizan-

do de quiosque para o limite 
de até 8 pessoas da mesma 
família;

e) Fica proibido a uti-
lização da saúna;

f) A diretoria do clube 
será responsabilizada em caso 
de aglomeração nas áreas in-
ternas, respondendo com a 
multa prevista no §21 deste 
decreto.

  §20 Fica sus-
penso o atendimento presen-
cial ao público em casas no-
turnas, ressalvadas atividades 
internas.

§21 Em caso de descumpri-
mento das determinações do 
Poder Público, fica determi-
nada aplicação de multa de 
R$3.000,00 (três mil reais) 
por dia de descumprimento, 
sendo que, em caso de rein-
cidência, o órgão competente 
aplicará suspensão do alvará 
por 7 (sete) dias, sem prejuízo 
de responsabilização criminal, 
conforme exposto nos artigos 
268 e 330 do Código Penal 
Brasileiro. ”

Art. 2º Altera a redação do ar-
tigo 11, do Decreto nº 7.132, 
de 21 de março de 2020, que 
passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 11.  Os estabelecimen-
tos que permanecerem ab-
ertos, nos termos do art. 10, 
§2º, deste Decreto, deverão 
providenciar todas as medidas 
de higienização e atendimen-
to necessárias, nos termos 
recomendados pelos protoco-
los do Ministério da Saúde e da 
Secretaria Estadual da Saúde, 
adotando ainda, as seguintes 
providências: 

I - No caso de atendimen-
to presencial, os atendentes 
(empreendedores e colabora-
dores) assim como os clientes/
frequentadores devem usar 
máscara facial de barreira que 
cubra boca e nariz, sob pena 
de não poderem adentrar ou 
permanecer no estabelecimen-
to.

II - Aumentar a frequência da 
limpeza e desinfecção de su-
perfícies, equipamentos, mate-
riais e objetos compartilhados 
pelas pessoas, principalmente 
nas trocas de turno.

III - Manter distância mínima 
de 2 metros entre as pessoas, 
com a fixação de marcação no 
chão.

IV - Manter a ventilação natu-
ral dos ambientes, preferen-
cialmente, com a finalidade de 
promover a renovação do ar.

V – Distribuir senhas para evi-
tar aglomerações dentro dos 
estabelecimentos comerciais.

VI - As empresas que pos-
suírem refeitório devem institu-
ir turnos de refeição de forma 
a manter sua lotação em 50% 
(cinquenta por cento) de sua 
capacidade.

VII - É de responsabilidade 
dos estabelecimentos manter 
o controle de distanciamento 
entre as pessoas nas áreas 
interna e externa, sob pena de 
multa e cassação do alvará de 
funcionamento de acordo com 
o §21 deste Decreto.”

Art. 2º Fica revogado o Decre-
to nº 7.218, de 11 de agosto de 
2020.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data da sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Jabot-
icabal, aos 26 de agosto de 
2020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

JOSUÉ DOS SANTOS 
Secretário de Administração

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 26 de agos-
to de 2020.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo


